
ESPECIALISTES EN VIATGES DE SOMNI 
CULTURA - NATURA - EXPERIÈNCIES 

 

NEPAL 
Budisme i muntanyes 

Sortida especial: 11 d’agost 2020 

12 dies | Dif. Horària +4:45h | Cal visat 

ITINERARI:  KATMANDÚ - NAGARKOT - BHAKTAPUR - PATAN - POKHARA - LUMBINI - 
PARC NACIONAL ROYAL CHITWAN  

PATRIMONI UNESCO: Vall de Katmandú - Parc Nacional Royal Chitwan - Lumbini. 

Baraka Club de Viatges - 93 343 52 00 - www.baraka.cat - reserves@baraka.cat
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ESPECIALISTES EN VIATGES DE SOMNI 
CULTURA - NATURA - EXPERIÈNCIES 

DIA 1.  BARCELONA - KATMANDÚ 

Presentació a l’aeroport de Barcelona, al mostrador de la nostra companyia aèria, per a fer els 
tràmits de facturació de l’equipatge i recollida de targes d’embarcament, 2 hores abans de la 
sortida del vol en direcció a Katmandú. 

Nit a bord.  

DIA 2: KATMANDÚ - NAGARKOT - KATMANDÚ 

Arr ibada a Katmandú , 
capital del Nepal, on farem 
els tràmits de frontera i 
tindrem l’assistència del 
n o s t r e p e r s o n a l . 
Començarem la nostra ruta 
de m a nera im m edia ta , 
traslladant-nos a Nagarkot, 
un poble situat a 30 km, 
c o n e g u t p e r l e s s ev e s 
increïbles vistes matutines a 
les Himalayas i a la Vall de 
Katmandú. Dinarem i en 
acabat ens traslladarem a 
l'hotel de Katmandú. Sopar i 
allotjament. 

DIA 3: KATMANDÚ - BHAKTAPUR - PATAN - KATMANDÚ 

Esmorzar. Sortida cap a l'est de la Vall 
de Katmandú (UNESCO), patrimoni 
que comprèn set conjunts de 
monuments i edificis representatius 
de la totalitat de les obres històriques 
i artístiques que han fet mundialment 
cèlebre a la vall de Katmandú. En 
a q u e s t s s e t c o n j u n t s e s t a n 
compreses: les tres places Durbar 
situades enfront dels palaus reals 
d'Hanuman Dhoka (Katmandú), Patán 
i Bhaktapur; les estupes budistes de 
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Swayambhu i Bauddhabath; i els temples hinduistes de temple Pashupatinath i Changu 
Narayan. En aquesta ocasió, durant el dia d’avui, visitarem diferents pobles on podrem veure 
de manera destacada la plaça Durbar de Bhaktapur, el temple hindú Changu Narayan i la 
plaça Durbar de Patan. A la tarda tornarem a Katmandú.  

Sopar i allotjament. 

DIA 4: (KATMANDÚ) VISITA DE LA CIUTAT 

Després de l'esmorzar, realitzarem 
la visita de Katmandú, on podrem 
visitar alguns dels llocs destacats 
de la Vall que avui podrem gaudir: 
el temple hindú Pashupatinath, 
l'estupa budista Boudhanath, la 
plaça Durbar de Katmandú i el 
c o m p l e x b u d i s t a d e 
Swayambhunath. Malgrat els 
orígens de la ciutat són datats cap 
al 167aC (al sud de la vall s’hi han 
trobat també eines i parets del 
neolític), la majoria d’edificacions i 
temples són del s. XVII. Com a 
curiositat, la ciutat de Katmandú 
rep el seu nom d'una estructura a 
la plaça de Durbar, anomenada 
Kaasthamandap. Aquest temple va 
ser construït l'any 159 d. C. pel rei 

Laksmi Narsingh Malla, enterament amb fusta, sense cap clau de ferro o suport de cap tipus. 
Una llegenda indica que la fusta necessària va ser obtinguda d'un únic arbre.  

Sopar i allotjament.  

DIA 5: KATMANDÚ - POKHARA 
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Opcionalment (amb suplement), ben d'hora al matí podrem 
experimentar un vol escènic, aproximant-nos a la muntanya 
Everest, el pic més alt del món, amb una altitud de 8.848 m, 
situat a la frontera entre el Nepal i Tibet, enmig del Parc 
Nacional de Sagarmatha (UNESCO), on hi viuen el lleopard de 
les neus, el panda nan i hi té presència l’ètnia Sherpa.
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Esmorzar i trasllat a l'aeroport per volar a Pokhara, uns 200Km a l’oest, la segona ciutat més 
gran de país i punt de partida per a les expedicions que tenen com objectiu el massís de 
l’Annapurna. Es troba enmig d’una important ruta comercial entre el Tíbet i l’Índia. A finals dels 
anys 50 i principis dels 60, uns 300.000 refugiats van arribar a Nepal des del Tíbet, que havia 
estat annexionat a la Xina, establint-hi 4 camps que amb el temps es van convertir en 
assentaments. Com la primera carretera d’accés no es va acabar fins el 1968, es va considerar 
un lloc encara més místic que Katmandú, esdevenint un enclavament de ràpid creixement 
turístic. Trasllat a l'hotel. Sopar i allotjament. 

DIA 6: (POKHARA) SARANGKOT - VOLTANTS - LLAC FEWA 

Abans de l'esmorzar, sortirem cap al 
poble de Sarangkot per contemplar 
l'alba amb Annapurna a fons. A 
continuació visitarem el temple 
Bindabasini, el congost del riu Seti, la 
cascada de Davis i la cova de 
Gupteshwor Mahadev. Realitzarem un 
creuer pel l lac Fewa. Sopar i 
allotjament. 

Baraka Club de Viatges - 93 343 52 00 - www.baraka.cat - reserves@baraka.cat

http://www.baraka.cat
mailto:reserves@baraka.cat


ESPECIALISTES EN VIATGES DE SOMNI 
CULTURA - NATURA - EXPERIÈNCIES 

 

DIA 7: POKHARA - LUMBINI 

Esmorzar i sortida cap a Lumbini, el lloc de naixement de Buda (UNESCO). Sidharta 
Gautama, Buda, va néixer l'any 623 a.C. en els famosos jardins de Lumbini, que aviat es 
convertirien en un lloc de peregrinació. Un il·lustre pelegrí, l'emperador indi Asoka, va ordenar 
erigir-hi un dels seus pilars commemoratius. Avui dia, aquest lloc segueix sent un centre de 
peregrinació, en el qual els vestigis arqueològics vinculats al naixement de Buda i els 
començaments del budisme constitueixen un dels seus principals centres d'interès. Arribarem 
a la tarda i ens allotjarem a l'hotel.  
Sopar i allotjament. 
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DIA 8: (LUMBINI) VISITA MONESTIRS I TEMPLES 

Després de l'esmorzar visitarem 
el temple Maya Devi, lloc que 
tradicionalment es considera 
on va néixer Buda, i situat al 
costat mateix de l’estany sagrat 
de Pushkarini. També veurem el 
Pilar d’Ashoka, de 6 metres 
d’alt, i descobert el 1896 per 
part d’uns arqueòlegs, guiats 
per les anotacions de viatge del 
pelegrí xinès Faxian. Acabarem 
la ruta d’avui visitant els 
monestirs del complex i la 
Flama eterna de la Pau. Sopar 
i allotjament. 

DIA 9: LUMBINI - PARC NACIONAL ROYAL CHITWAN 

Esmorzar i sortida cap al Parc Nacional Royal Chitwan (UNESCO), situat a la zona meridional 
del Nepal, amb clima subtropical. El parc està en una zona selvàtica, al peu de la serralada de 
l'Himàlaia, i és un dels rars vestigis intactes 
de la regió de piemonts del Terai (els peus 
de l’Himalaia), que s'estén pels territoris de 
l'Índia i el Nepal. La seva flora i fauna són de 
gran riquesa. El lloc alberga una de les 
poques poblac ions subs is tents de l 
rinoceront asiàtic d'una sola banya i és un 
dels últims refugis del tigre de Bengala. 
També l’habiten tigres, lleopards i óssos 
mandrosos i altres espècies en perill 
d’extinció, que troben en el parc un cert 
refugi per millorar-ne la pròpia subsistència.  

Ens allotjarem al resort. Sopar i allotjament. 
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DIA 10: (PARC NACIONAL ROYAL CHITWAN) SAFARI I ESPECTACLE 
 

Després de l'esmorzar, 
sortirem per explorar el 
parc nacional. Farem un 
safari selvàtic i un 
passeig per un llogaret 
l o c a l . A s s i s t i r e m a 
l'espectacle cultural 
Tharu, de l’ètnia del 
mateix nom (reconeguda 
c o m a n a c i o n a l i t a t 
oficialment per part del 
Govern Nepalí). El poble 
dels Tharu afirmen ser 
un poble del bosc, on 
c o n r e e n u n r e d u i t 

sistema de cultiu de guaret i canviant (arròs, mostassa, blat de moro o llenties), que combinen 
en la seva dieta amb allò que recolecten directament del bosc o cacen i pesquen del riu i la 
costa dels llacs.  Després de dinar realitzarem una sortida en canoa. Sopar i allotjament. 

DIA 11: PARC NACIONAL ROYAL CHITWAN - KATMANDÚ 

Esmorzar. Al matí farem un albirament d’aus, hi trobarem paons, el bernat pescaire, garses, 
golondrines o ànecs de Sibèria. En total s’hi han registrat 554 espècies diferents d’aus, 
incloent-ne 22 amenaçades críticament com el Floricà de Bengala, el voltor de caça esvelta, 
voltor de cor blanc i voltor de cap vermell. Tot seguit sortirem cap a Katmandú. Sopar i 
allotjament. 
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DIA 12: KATMANDÚ - BARCELONA 

Després d’esmorzar ens recollirà el nostre trasllat cap a l'aeroport per agafar el vol de tornada. 
Arribada a Barcelona. 

Fi del viatge  
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EL PREU INCLOU: 
• Vols internacionals Barcelona - 

Katmandú - Barcelona, amb Turkish 
Airlines en classe Turista. 

• Vol intern Katmandú - Pokhara. 

• Trasllats Aeroport - Hotel - aeroport. 

• 10 n its en p la a l lot jament i 
esmorzar, en habitació doble. 

• Dinars i sopars en restaurants o en 
els hotels. 

• Transport en minivan/autobús 
durant la ruta. 

• Sortida garantida a partir de 6 
viatgers 

• Guia acompanyant Baraka a partir 
de 10 viatgers. 

• Guia local de parla hispana durant la 
ruta, a més de guia Baraka.  

• Propines a guies locals i conductors. 

• Servei de maleters en hotels. 

• Aigua mineral 

• Assegurança d'assistència en viatge i 
despeses d'anul·lació. 

• Taxes d’aeroport. 

• Documentació de viatge. 

• Reunió prèvia al viatge. 

• Visat i taxes d’immigració. 

• Consulteu suplement en classe business 

EL PREU NO INCLOU: 
• Vol escènic a l’Everest (205€ per 

persona) 

• Extres en els hotels tal com minibar, 
bugaderia, telèfon, … 

• Despeses personals dels viatgers. 

• Begudes en els àpats. 

• Àpats en horaris de vol o aeroport. 

• Tot allò no especificat en el programa. 
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VISITES INCLOSES 
• Visites culturals incloses:  

• Vall de Katmandú (plaça Durbar de Bhaktapur, temple Changu Narayan, plaça 
Durbar de Patan) 

• Katmandú (temple Pashupatinath, estupa Boudhanath, plaça Durbar de 
Katmandú, Swayambhunath) 

• Pokhara (cova de Gupteshwor Mahadev) 

• Lumbini (monestirs i el lloc de naixement de Buda) 

• Chitwan (passeig per un llogaret local, espectacle cultural Tharu). 

• Visites paisatgístiques incloses:  

• Pokhara (congost del riu Seti, cascada de Davis) 

• Chitwan (sortida en canoa, observació d'aus) 

• Safari per la selva en el Parc nacional de Chitwan. 

• Creuer pel llac Fewa. 

• Vistes panoràmiques a les Himalayas a Nagarkot i Sarangkot. 

ALLOTJAMENTS 
• KATMANDÚ: Shambala Boutique Hotel, 4**** o similar 
• POKHARA: Swiss International Hotel Sarowar Pokhara, 4**** o similar 
• LUMBINI: Hotel Lumbini Hokke, 3*** superior o similar 
• CHITWAN: Kasara Jungle Resort, 4**** o similar 
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Baraka Club de Viatges - 93 343 52 00 - www.baraka.cat - reserves@baraka.cat

DESPESES DE CANCEL·LACIÓ 

A partir del pagament de la reserva, el 100% del bitllet d’avió, més els següents percentatges sobre 
l’import total: 

De 15 a 11 dies abans de la data de sortida = 5% 
De 10 a 3 dies abans de la data de sortida = 15% 
Dins de les 48 prèvies a la sortida = 25% 
Després = 100% 

NOTA - Coneguda la desestimació, l‘agència retornarà al consumidor les quantitats que hagués 
d’abonar, deduïdes les despeses de gestió i, en el seu cas, les despeses d’anul·lació justificades i les 
penalitzacions. 

Viatge subjecte a les condicions generals especificades a la pàgina web de Baraka 

NOTA: RECORDEM QUE S’INCLOU ASSEGURANÇA DE CANCEL·LACIÓ QUE COBREIX UN GRAN NOMBRE DE MOTIUS DE 
CANCEL·LACIÓ. POSEM A LA SEVA DISPOSICIÓ AQUESTA ASSEGURANÇA PER SI VOLEN CONSULTAR-LA EN DETALL. NOMÉS 
ENS L’HAN DE DEMANAR.

OBSERVACIONS IMPORTANTS: 
1. Es recomana reservar amb suficient antelació. 
2. Al moment de la reserva es reconfirmará si aplica algun suplement o descompte aeri. 
3. Al moment de la reserva es realitzarà una paga i senyal del 40% de l'import del viatge, no 

reemborsables en cas de cancel·lació voluntària per part del viatger.  
4. Per a cancel·lacions involuntàries veure condicions de l’assegurança d'anul·lació.  
5. El mínim de places per garantir la sortida del grup és de 6 viatgers confirmats.  
6. S'informarà a tots els viatgers reservats la quantitat de places confirmades 21 dies abans de la 

data d'inici del viatge.  
7. En cas de ser 10 viatgers confirmats viatjarà Guia Baraka amb el grup des de Barcelona. 
8. Condicions generals en www.baraka.cat/condiciones 

CONTACTA’NS PER E-MAIL, TELÈFON O EN PERSONA per formalitzar la teva inscripció al viatge:  

E-mail: reserves@baraka.cat | Telèfons: 93 343 52 00 - 93 784 56 00 

Oficina Barcelona: Carrer d’Entença 218 | Oficina Terrassa: Carrer del Camí Fondo, 14

ORGANITZACIÓ 
Baraka Club de Viatges 
www.baraka.cat  
reserves@baraka.cat 
tel. 93 343 52 00 - 93 784 56 00
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